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(Közlemények) 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS 
ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK 

EURÓPAI BIZOTTSÁG 

Állami támogatás engedélyezése az EUMSz. szerződés 107. és 108. cikke alapján 

Olyan esetek, amelyek kapcsán a Bizottság nem emel kifogást 

(EGT-vonatkozású szöveg, kivéve a Szerződés I. melléklete alá tartozó termékeket) 

(2010/C 280/03) 

A határozat elfogadásának időpontja 2010.7.6. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 42/10 

Tagállam Finnország 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Tuki maataloustuotannon lopettamiseen 

Jogalap Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta (612/2006), 
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna lailla (1787/2009); Valtione
uvoston asetus maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta 
(25/2007). 

Az intézkedés típusa Korengedményes nyugdíjazás támogatása 

Célkitűzés Ágazati fejlesztés 

Támogatás formája Közvetlen támogatás 

Költségvetés 184 millió EUR 

Támogatás intenzitása Változó 

Időtartam 2011.1.1–2014.12.31. 

Gazdasági ágazat Mezőgazdasági termékek elsődleges előállítása 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Maa- ja metsätalousministeriö 
PL 30 
FI-00023 Valtioneuvosto 
Helsinki 
SUOMI/FINLAND 

Egyéb információ — 

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm
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A határozat elfogadásának időpontja 2010.7.20. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 131/10 

Tagállam Bulgária 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Държавна помощ за компенсиране на загуби, понесени от селскостопан 
ските производители в напълно опустошени райони вследствие на 
природни бедствия или неблагоприятни климатични условия (нотиф 
икация на изменение) 

Jogalap Чл. 12, ал. 1, т. 2 и чл. 12, ал. 2, т. 1, буква „а“ от Закона за подпо 
магане на земеделските производители, ДВ 58/98 
Указания за предоставяне на държавна помощ за компенсиране на загуби 
в следствие на природни бедствия и неблагоприятни климатични условия 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Kedvezőtlen időjárási körülmények, természeti katasztrófák vagy rendkí
vüli események 

Támogatás formája Közvetlen támogatás 

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege: 600 millió BGN 

Támogatás intenzitása 80 % 

Időtartam 2013.12.31-ig 

Gazdasági ágazat Mezőgazdaság 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Държавен фонд „Земеделие“ 
Бул. „Цар Борис III“ № 136 
1618 София/Sofia 
БЪЛГАРИЯ/BULGARIA 

Egyéb információ — 

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm 

A határozat elfogadásának időpontja 2010.7.9. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 133/10 

Tagállam Olaszország 

Régió Provincia autonoma di Bolzano 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste 

Jogalap Legge Provinciale del 21.10.1996 «Ordinamento Forestale» decreto del 
Presidente della Giunta provinciale 31 luglio 2000, n. 29 Regolamento 
all’ordinamento forestale 2000; Programma di sviluppo rurale 
2007-2013, misure 111, 122, 123 settore Foreste, 125 Settore 
Foreste, 226, 227 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Az erdészeti ágazat támogatása 

Támogatás formája Közvetlen támogatás
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Költségvetés Teljes maximális összeg: 30 millió EUR 

Támogatás intenzitása A támogatható költségek 100 %-áig 

Időtartam 2010–2013-ig 

Gazdasági ágazat Erdészet 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Provincia Autonoma di Bolzano Ripartizione Foreste 
Ufficio economia montana 
Via Brennero 6 
39100 Bolzano BZ 
ITALIA 

Egyéb információ — 

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm 

A határozat elfogadásának időpontja 2010.6.4. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 148/10 

Tagállam Olaszország 

Régió Provincia autonoma di Trento 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi 

Jogalap Piano di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento 2007-2013 
(Misura 226) 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Az erdészeti ágazat támogatása 

Támogatás formája Közvetlen támogatás 

Költségvetés Éves költségvetés legfeljebb: 3,25 millió EUR 
Teljes költségvetés legfeljebb: 13 millió EUR 

Támogatás intenzitása A támogatható költségek 100 %-áig 

Időtartam 2013.12.31-ig 

Gazdasági ágazat Erdészet 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Provincia autonoma di Trento 
Piazza Dante 5 
38122 Trento TN 
ITALIA 

Egyéb információ — 

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm
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A határozat elfogadásának időpontja 2010.6.17. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 209/10 

Tagállam Franciaország 

Régió Départements de Charente-Maritime, Vendée et Gironde 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Aides aux exploitants agricoles victimes des inondations marines causées 
par la tempête Xynthia du 28 février 2010. 

Jogalap — Articles L 361-1 et s. du code rural (le budget nécessaire aux aides 
d’État affectées à ce dispositif sera prélevé sur le fonds national de 
garantie des calamités agricoles). 

— Articles 1511-2 à 1511-6 du code général des collectivités territori
ales et L 3231-2 et suivants pour les aides des collectivités territo
riales. 

— Arrêté interministériel du 1 er mars 2010 de reconnaissance de catas- 
trophe naturelle. 

— Arrêté interministériel du 11 mars 2010 de reconnaissance de catas- 
trophe naturelle. 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés A mezőgazdasági termelésben okozott kár kompenzálására irányuló 
támogatás 

Támogatás formája Közvetlen támogatás 

Költségvetés Legfeljebb 43 000 000 EUR 

Támogatás intenzitása Legfeljebb 60 % 

Időtartam 4 év 

Gazdasági ágazat Mezőgazdaság 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche 
78 rue de Varenne 
75349 Paris 07 SP 
FRANCE 

Egyéb információ — 

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm
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